Programa de consultores Rainoah
Dúvidas frequentes
Quais são as vantagens de ser um Consultor Rainoah
Nossos produtos tem grande aceitação no mercado, fazendo que você consultor
tenha um grande campo a ser explorado. Sua renda extra pode acontecer, a
qualquer momento, no seu lazer, na academia, em uma festa de família.
Fora isso, o consultor Rainoah tem:


Suporte comercial exclusivo para planejar e aumentar as suas vendas



Atendimento personalizado



Possibilidade de personalização de produtos



Produtos com credibilidade e certificação



Possibilidade de montar uma equipe de vendas ou um escritório revenda

Quais são as formas de atuação do Consultor Rainoah
O nosso Consultor tem uma atuação presencial muito forte em sua própria região.
Ele atuará na modalidade de venda porta a porta, com ou sem uma equipe de
vendas, montar loja física, e divulgar em plataformas como YouTube e mídias
sociais, como facebook e instagram.

Existe algum investimento inicial para eu me tornar um
Consultor?
Sim, O investimento começa a partir de R$ 400,00 a escolher entre a grande
variedade de produtos.

Quais são os passos para eu me tornar um Consultor?
Simples! São dois passos para você se tornar um Consultor Rainoah
1. Cadastro: Você pode se cadastrar tanto na modalidade pessoa física como na jurídica, após
o cadastro, nosso time técnico ira avaliar seu perfil para aprovar se cadastro.
2.

Assistir aos vídeos de treinamento online para que você conheça a Rainoah e nosso
método de trabalho

Quais as formas que o Consultor pode realizar vendas?
Trabalhamos na modalidade venda direta, ou seja, o consultor irá até seus clientes
e oferecera as nossos produtos conforme necessidade do cliente final.

A Rainoah disponibiliza para os Consultores algum material de
divulgação?
Sim! Solicite ao nosso time comercial, fotos de produtos, folders, flyers, banner e
vídeos.
Caso necessite outros materiais estaremos à disposição para lhe ajudar.

Tenho outra atividade, posso ser um consultor?
Claro! Hoje os nossos maiores consultores dedicam 100% do seu tempo,
comercializando nossos produtos, isso faz com que eles tenham maiores sucessos.
Você pode ter outras atividades desde que você consiga disponibilizar um tempo
para desenvolver a sua atuação em sua cidade.

Não tenho um CNPJ, o que devo fazer?
Não é necessário ter um CNPJ ativo para que possa se tornar um consultor, mas
entendemos que é muito importante ter. Mas não se preocupe, enquanto suas
vendas vão crescendo, você pode criar um registro como Microempreendedor
Individual (MEI), que é feito para negócios com faturamento de até R$ 60 mil por
ano. Clique aqui para ter mais informações.

Já tenho um CNPJ, preciso abrir outro?
Não precisa! Caso você já tenha um CNPJ, precisará apenas garantir a inclusão de
uma das seguintes atividades como sua atividade secundária: Marketing Direto
(7319-0/03), Representantes Comerciais e Agentes do Comércio de Mercadorias em
Geral não Especializado (4619-2/00) e Promoção de Vendas (7319-0/02).

